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    Către 
 
     BIROUL PERMANENT AL 
     CAMEREI DEPUTATILOR 
 
  Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2005 pentru stabilirea unor măsuri 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, trimis 
Comisiei noastre pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.P.l.x-5 din 1 februarie 
2005.  
 
 
 
 
 
 
 PRESEDINTE,     SECRETAR, 
 
 
DAN ŞTEFAN MOTREANU    VASILE FILIP SOPORAN       
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  Parlamentul României    
 Camera Deputaţilor 

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ,                3 februarie 2004 
AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI ECHILIBRU                 Nr. 26/30 

ECOLOGIC      
 

RAPORT   
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2005 pentru stabilirea unor măsuri 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor 
 

  Cu adresa nr.P.l.x-5 din 1 februarie 2004, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic a 
fost sesizată în vederea dezbaterii şi avizării în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2005 
pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
  La întocmirea Raportului s-a avut în vedere:  

- avizul Consiliului Legislativ nr.39 din 27.01.2005.  
  Proiectul de lege a fost dezbătut şi avizat în fond, în procedură de urgenţă, în şedinţa din 2 februarie 2005.  
  Prezentul proiect de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.2/2005, prin care se modifică 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2003  privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi se aborgă 
unele texte din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.64/2003.  
  Intervenţia legislativă asupra acestor două acte normative intervine în urma adoptării de către Parlament a Hotărârii 
nr.24/2004 pentru acordarea încrederii Guvernului, care nu a mai prevăzut funcţia de ministru delegat pentru administraţia publică ci doar 
pe cea de ministru al administraţiei şi internelor, astfel încât pentru transpunerea în plan normativ a Hotărârii Parlamentului nr.24/2004 s-a 
impus modificarea actelor normative sus-menţionate.  



 

  Având în vedere cele arătate, precum şi importanţa acestui proiect de lege, Comisia pentru administraţie publică, amenajarea 
teritoriului şi echilibru ecologic, propune Plenului Camerei Deputaţilor, aprobarea acestuia.  
  2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, potrivit prevederilor art.73 alin.(3) lit.e) din Constituţia 
României, republicată.  
  3. La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 26 de deputaţi, din totalul de 26 membri ai Comisiei.   
  Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.  
  4. Potrivit art.75 din Constituţia României, republicată, şi a art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, proiectul de lege 
este de competenţa decizională a Senatului. 
 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 
 
  In urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următorul amendament: 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Text iniţial Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor propuse 

 
1.  

 
LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.2/2005 pentru stabilirea unor 
măsuri privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Administraţiei şi Internelor 

 

 
 Text nemodificat. 

 

 
2.  

 
 Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.2/2005 pentru stabilirea 
unor măsuri privind organizarea şi funcţionarea 

 
 Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.2 din 27 ianuarie 2005, 
pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea şi 

 



 

Ministerului Administraţiei şi Internelor. 
 
 

funcţionarea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.104 din 1 februarie 2005 
 

 
3.  

 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ 

pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea 
şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi 

Internelor 
 

 
 Text nemodificat. 

 

 
3.  

 
 Art. I. – Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.63/2003 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Administraţiei şi 
Internelor, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.462 din 28 iunie 2003, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr.604/2003, cu modificările ulterioare, se 
modifică după cum urmează:  
 1. Alineatul (2) al articolului 5 se abrogă. 
 2. Alineatul (1) al articolului 6 se abrogă. 
 3. Alineatul (1) al articolului 7 va avea 
următorul cuprins:  
 “Art.7. - (1) Secretarii de stat şi secretarul 
general răspund de organizarea şi conducerea 
activităţii structurilor coordinate, potrivit 
atribuţiilor şi competenţelor stabilite prin lege sau 
prin ordin al ministrului administraţiei şi 
internelor.” 
 4. Alineatul (1) al articolului 9 va avea 

 
 Text nemodificat. 

 



 

următorul cuprins:  
 “Art.9. - (1) Ministrul administraţiei şi 
internelor reprezintă şi angajează Ministerul 
Administraţiei şi Internelor în raporturile cu 
celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte 
persoane fizice şi juridice din ţară sau din 
străinătate. In acest scop poate da împuternicire de 
reprezentare unor persoane din subordine.” 
 5. Alineatul (4) al articolului 9 va avea 
următorul cuprins: 
 “(4) In aplicarea prevederilor legale 
ministrul administraţiei şi internelor emite ordine 
şi instrucţiuni.” 
  

 
4. 

 
 Art.II. – La data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă 
alineatele (5) şi (6)  ale articolului 5 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.64/2003 pentru 
stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, 
reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din 
cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a 
ministerelor, a altor organe de specialitate ale 
administraţiei publice centrale şi a unor instituţii 
publice, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.464 din 29 iunie 2003, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.194/2004.  
 
 
 

 
 Text nemodificat. 

 



 

 
5. 

 
 Art.III. – Incepând cu data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, 
atribuţiile stabilite prin actele normative în vigoare 
în competenţa ministrului delegat pentru 
administraţia publică se exercită de către ministrul 
administraţiei şi internelor.  
 

 
 Text nemodificat. 

 

 
 
 
 

PREŞEDINTE,              SECRETAR, 
 
 
 DAN ŞTEFAN MOTREANU             VASILE FILIP SOPORAN 

                     
 
 
 
 
 
 
Consilier:  
Stelian Androne 


